
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 1 

– SP, REALIZADA NO DIA QUATORZE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E UM. Aos quatorze dias 2 

do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, por meio do aplicativo Zoom conforme convocação e link de 3 

acesso disponibilizado pelo Conselho Municipal de Saúde, teve início a Reunião Ordinária online e virtual às 4 

18h00 – do Conselho Municipal de Saúde, sob a coordenação do Presidente deste Conselho, Dr. Antonio 5 

Fernando de Araujo, e na presença da Equipe Técnica assinada ao final desta Ata, deu-se início a Reunião 6 

Ordinária com os conselheiros titulares e suplentes presentes, e com os seguintes informes: INFORME I. 7 

Etapa Municipal da 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental - Dr. Antonio Fernando de Araujo. INFORME II. 8 

Participação dos conselheiros nas reuniões das Comissões Permanentes e Intersetoriais - Antonio Fernando 9 

de Araújo; INFORME III. Eleições de Vacância dos Conselhos Locais de Saúde - Antonio Fernando de Araújo; 10 

INFORME IV. Credenciamento de novas ESF (Equipes Saúde da Família), EAP (Equipes de Atenção 11 

Primária) e ESB (Equipe Saúde Bucal) – Aldenis A. Borim; INFORME V. Estágio Extracurricular – Aldenis A. 12 

Borim; PRIMEIRO PONTO DE PAUTA – I. Apresentação da prestação de contas dos valores recebidos e das 13 

despesas empenhadas no enfrentamento da Pandemia do Coronavírus – COVID-19 na SM Saúde - Antonio 14 

Fernando de Araújo. Pela SMS falou Ederval. ASSUNTO DE PAUTA: Ederval apresentou os dados e números 15 

da prestação de contas, documentos que estão disponíveis na sede do CMS. SEGUNDO PONTO DE PAUTA – 16 

Eleição de 01 (um) conselheiro representante dos gestor/prestador para compor a Comissão Intersetorial da 17 

pessoa com deficiência - Antonio Fernando de Araújo. Se candidatou a Conselheira Diene Longui Trajano, 18 

colocado em votação, foi aprovado. TERCEIRO PONTO DE PAUTA - III. Apresentação e discussão relacionado 19 

ao Convênio com a FUNFARME para prestação de serviços complementares ao SUS nas Unidades de Saúde 20 

da Secretaria Municipal de Saúde – Antonio Fernando de Araujo. ASSUNTO DE PAUTA: Dr. Antonio Fernando 21 

de Araujo deixou claro que sabe da total transparência do convênio em questão, e que não esta 22 

questionando a legalidade do mesmo. Mencionou que o convênio chegou a um valor muito alto e que 23 

precisa ser feito alguma coisa. Relatou que a comissão de Finanças do Conselho Municipal de Saúde há anos 24 

vem alertando em seus pareceres que o valor do convênio encontra-se alto e sugerindo opções para 25 

diminuição. Mencionou que enviou um ofício para o Gabinete do Prefeito para dar inicio a discussão do 26 

assunto. Deixou claro que a ideia não é mandar embora os funcionários contratados, e sim organizar um 27 

plano para o futuro, ir diminuindo o convênio aos poucos e com muita coerência, conforme os funcionários 28 

vão saindo ou se aposentando, realiza-se novo concurso público para suprir a demanda das vagas 29 

disponíveis. Dr. Aldenis menciona que todos os concursados chamados no concurso que será homologado, 30 

substituirá um funcionário contratado do Convênio, ou seja, vai diminuir o convênio. Disse que não concorda 31 

que esse assunto tem que envolver a RiopretoPrev.  Dr. Fernando mencionou que a RiopretoPrev não esta 32 

envolvida nesse assunto, e sim o Prefeito. Dr. Aldenis mencionou que ofereceu para todas as instituições 33 

que poderiam assumir esse contrato, e nenhuma se interessou, somente a Funfarme e também disse que se 34 

preocupa em ter problema de desassistência. QUARTO PONTO DE PAUTA - IV. Apreciação e votação do 35 

Plano de Trabalho para celebração de Convênio com a FUNFARME, para prestação de serviços 36 

complementares ao SUS nas Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, por período de 12 (doze) 37 

meses – Aldenis A. Borim. Pela SMS falou Ederval, foi colocado em votação, aprovado. Houve 2 abstenções, 38 



os Conselheiros Dr. André Luiz Valim Vieira e Ivadir de Souza votaram contra a renovação do contrato. 39 

ASSUNTO DE PAUTA: Dr. André mencionou que apesar da legalidade do convênio, o ideal é concurso 40 

público, e que a grande preocupação hoje é em caso da Funfarme não mais tiver interesse no convênio, vai 41 

causar uma desassistência muito grande, podendo entrar em colapso a saúde do município. Dr. Aldenis 42 

mencionou que não é contra concurso público, no entanto deixou claro que os funcionários concursados 43 

custam mais caros que os funcionários contratados. QUINTO PONTO DE PAUTA - V. Apreciação e votação 44 

para celebração de novo Convênio com a Irmandade Santa Casa de Misericórdia para manutenção de 18 45 

(dezoito) leitos de UTI Covid pelo prazo de 60 (sessenta) dias – Aldenis A. Borim. Pela SMS falou Ana 46 

Carolina, foi colocado em votação, aprovado. SEXTO PONTO DE PAUTA – VI. Aprovação do Plano Anual de 47 

Saúde 2022 – Aldenis A. Borim. Pela SMS falou Jonathan, colocado em votação, aprovado. ASSUNTO DE 48 

PAUTA: Jonathan fez a apresentação do PAS 2022, explicou todos os itens apresentados. Vanessa 49 

mencionou que o CMS tem uma comissão que analisa o PAS e que a comissão após a avaliação aprovou o 50 

pano. A Conselheira Ana perguntou sobre a diretriz 1.3.7, ação nº 2 para ampliar carga horária das 51 

psicólogas na atenção primária. Vanessa explicou que essa ação é para ampliar a quantidade total de 52 

psicólogas. O Conselheiro Dr. Jose Robson complementou que essa ação seria uma ampliação de psicólogas 53 

dos distritos. A Conselheira Ana questionou também sobre metas de promoção da saúde, no objetivo 3.7 – 54 

fortalecer e ampliar as ações para fomento de promoção a saúde. Ana sugeriu a inclusão de outras práticas e 55 

capacitação de práticas corporais, com equipes multidisciplinares, que foi aceito. Ana questionou ainda o 56 

item 4.1.2 – fomentar o aleitamento materno e a alimentação complementada adequada aos menores de 2 57 

anos nas atenções primárias e nas maternidades, na ação nº. 1 – Retomar a estratégia amamenta e 58 

alimenta. Ana sugeriu a capacitação da equipe do banco de leite nessa estratégia, uma vez que apenas 59 

foram capacitadas as nutricionistas, e seria o ideal capacitar para essa estratégia o banco de leite. E ainda 60 

sugeriu que fosse acrescentado um comitê de aleitamento materno no município. Paula Sodré mencionou 61 

que a capacitação já faz parte de um item do PAS, e a sugestão do comitê de aleitamento materno foi aceita. 62 

Colocado em votação todas as alterações e a aprovação do PAS 2022, foi aprovado. ENCERRAMENTO: Foi 63 

requerida a dispensa da leitura da Ata ao qual foi aprovada. Nada mais havendo a ser tratado, deu-se por 64 

encerrada a reunião que eu, Camila C. Vera Granata, OAB/SP 401.153, Assessora Jurídica, lavrei a presente 65 

Ata que, lida e aprovada, é assinada obrigatoriamente pelos demais conselheiros presentes que já 66 

assinaram o livro de presença próprio.  67 


